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  Otázka číslo 6, od Floriana. Ako mám vo svojom kresťanskom živote používať internetové kázne? Moja 
primárna odpoveď: Nie ako náhradu za cirkevný zbor. Florian si kladie otázku: “Ako mám používať kázne na 
internete?” Nie ako výhovorku pre neprichádzanie medzi bratov a sestry. To nechcete robiť. Florian pokračuje. 
“Viem, že kázne môžu otvoriť oči, povzbudiť a napraviť, no na druhej strane, ponuka je tak obrovská.” To, čo chce 
povedať, je, že ich je na internete tak veľa. “Ponuka je tak obrovská, že môžete stráviť všetok čas len počúvaním 
kázní.” A potom hovorí o mne. Píše, “Aj vy ste povedali, že dokonca aj tieto kázne sa môžu stať bremenom.” “Aké 
sú niektoré užitočné otázky, podľa ktorých mám rozsúdiť, ktorú kázeň Boh chce, aby som počúval? Koľko času si 
mám vyhradiť na počúvanie kázní?” 
  Teraz, na toto samozrejme neexistuje jedna odpoveď. Existujú však dobré princípy. Nezanedbáva-
jte zhromaždenia svojho zboru počúvaním kázní na internete. To nie je adekvátna náhrada. Keď sa Božie deti 
zhromažďujú, deje sa niečo mimoriadne, čo sa nedeje v tvojej izbe alebo obývačke, keď hľadíš na obrazovku 
počítača. To by bola jedna odpoveď. Písmo nám hovorí, aby sme neopúšťali svoje zhromaždenia (Židom 10:25). 
Hovorí nám, aby sme poslúchali svojich vodcov a ustupovali im (Židom 13:17). Toto nemôžete poslúchať, keď 
sedíte doma v obývačke. Existuje tak mnoho, čo je kľúčové pre vzájomné podnecovanie sa, vzájomnú lásku a nese-
nie bremien jedni druhých, modlenie sa jedni za druhých, používanie duchovných darov pre druhých, utešovanie 
sa navzájom, učenie jedni druhých, spievanie... spoločné spievanie je v Písme prikázané, tak mnoho toho, čo sa 
jednoducho nedeje doma. Takže nechcite z internetu urobiť náhradu za to všetko. Mimo toto všetko - koľko máte 
počúvať, na to vskutku nie je jedna odpoveď.
  No na druhej strane počúvajte, povedal by som to takto: máte len jeden čas. Jedna vec - nepočúvajte ľudí, 
ktorí vám neprinesú úžitok. Pozrite, ak máte obľúbeného kazateľa, z ktorého kázní máte úžitok, počúvajte ho. 
Nepočúvajte a nemárnite čas počúvaním ľudí, ktorí vám nepomôžu. Nepočúvajte kázne, ktoré pre vás nič nerobia. 
Nerobte to. A nikdy nedovoľte, aby sa počúvanie kázní bilo s vecami, o ktorých viete, že Kristus od vás chce, aby 
ste ich robili. 
  Pozrite, vy muži máte povinnosť pracovať. v 2. liste Tesalonickým to čítame. Chcete hovoriť o tom, čoho 
sa strániť? . Tesalonickým hovorí o stránení sa tých, ktorí nechcú pracovať. Muži aj ženy majú pracovať. Možno 
v rôznych sférach, ale všetci máme pracovať. Pozrite, ak máte doma deti, tak civenie na obrazovku počítača, keď 
sa máte starať o svoju rodinu, je nesprávne. To, čo je dobré, nie je vždy dobré. Ak máte pracovať a ste na svojom 
pracovisku, a pracujete pre svojho zamestnávateľa, a na obrazovke počítača máte kázeň Johna MacArthura, tak 
hrešíte. Kradnete čas svojho zamestnávateľa. Samozrejme, pokiaľ to nerobíte počas prestávky alebo obeda. Sú 
chvíle, keď je toto sledovanie kázní nevhodné. Existuje mnoho ďalších povinností, ktoré má kresťan vo svojom 
živote. Ak stále čítate Bibliu, nerobíte dobre. Ak sa neustále len modlíte, nerobíte dobre. Naše životy musia byť 
vyvážené. Existujú všetky možné veci, za ktoré sme ako občania tejto krajiny zodpovední. Ako členovia tohto zbo-
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ru máme určitú zodpovednosť. Ak máte rodinu, máte zodpovednosť. Ak pracujete pre určitého zamestnávateľa, 
máte zodpovednosť. Ak chodíte na vysokú školu, máte určité povinnosti. Každý z nás má rôzne povinnosti, o 
ktorých Biblia hovorí. Ak máte manželku, máte voči nej určité povinnosti. Ak máte manžela, máte voči nemu 
určité povinnosti. Ak máte deti, máte určité povinnosti voči nim. Keď máte tieto povinnosti, nemôžete byť neus-
tále zaparkovaní pred počítačom. A vôbec na tom nezáleží, či robíte tú najlepšiu možnú vec, ktorú by ste mohli na 
počítači robiť, ako napr. pozeranie najlepších kazateľov na svete kážúcich tie najlepšie kázne, ak máte robiť niečo 
iné. A toto niečo iné, čo máte robiť, zanedbávate kvôli sledovaniu kázní.
  Ale pozrite, na druhej strane, pravdepodobne existuje aj dosť vecí, ktoré v živote robíme, ktoré sú neužitočné 
a strata času. A miesto týchto je možno lepšie pozrieť si kázeň od Paula Washera alebo Johna MacArthura. A 
nakoniec, musíme celkovo rozsudzovať, ako využívame svoj čas. Nesmieme uberať čas dobrým veciam na úkor 
kázní. No môže tu byť mnoho prázdneho času alebo neužitočných vecí, ktoré robíme, a pozretie si kázne by mohlo 
byť lepším využitím tohto času. Toto je len pár vecí, ktoré treba zvážiť.
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